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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formanden har ordet …
Velkommen til den nye sæson
Så skal vi snart i gang med sæson 2021 - 2022 og forhåbentlig bliver det
en helt normal sæson uden nedlukninger, og i år vil vi være i stand til at
tilbyde en bred vifte af aktiviteter: 50+ og Stolehold, Zumba, Yoga,
badminton - både for børn, unge og voksne, håndbold, tennis, og
folkedans. Der er også specielle hold for børn/unge bl.a. en masse motion,
bevægelse, leg og dans for de 3-7årige på planen. Desværre har vi i år ikke
Bokwa med på planen, da vores gode instruktør lige skal have afsluttet sin
uddannelse i den kommende sæson, men hun har lovet at vende tilbage
næste år. Så pøj, pøj med uddannelsen til Mette.
Vore formænd for de forskellige afdelinger samt instruktørerne har i år
igen gjort et stort stykke arbejde for at skabe et så godt og alsidigt
program, som vi håber, vore brugere vil tage godt imod.
Vi er også altid åbne for nye ideer, så går du rundt og kunne tænke dig at
starte noget nyt op eller være med som instruktør, så hold dig endelig ikke
tilbage, men lad os høre fra dig.
Venlig hilsen
Birgit

HUSK vores hjemmeside: www.bogym.dk
så du kan følge med i vore aktiviteter og arrangementer m.v.
Du kan også følge med på Facebook under gruppen:
Boeslunde Gymnastikforening og Min Landsby
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Sæson 2021 - 2022
Mandag
18.30 - 19.30 Zumba,

start 30. 8.

Kit Kasted

Tirsdag
10.30 - 11.30
16.15 - 17.30
17.45 - 18.30
19.00 - 21.30

Sjov Motion
Spilopperne, 3-6 år,
Dans & Sjov fra 7 år,
Håndbold

på Møllebakken
start 7.9.
start 7.9.
start 10. august

Vibeke & Birgit
Instruktørteam
Instruktørteam
Vagn

Onsdag
09.00 - 10.00 (11.45)50+ Motion og Velvære
16.30 - 17.30 Miniton, 5-7 år,
start 15.9.
17.30 - 19.00 Badminton, junior, 8 - 15 år, start 15.9.
17.45 - 19.00 Yoga,
i Præstegårdsladen
18.00 - 22.00 Badminton, voksne

Inger & Minna(stolehold)
Lonnie & Tereza
Lonnie & Gitte
Miee Swendsen

Torsdag
19.00 - 21.00 Folkedans,
19.00 - 21.30 Håndbold

i Præstegårdsladen start 23. sept.
start 12. 8. indtil uge 42, derefter fredag

Fredag
16.00 - 19.00 Badminton og fællestræning, voksne
19.00 - 21.30 Håndbold
efter uge 42

Vagn

Vagn

Lørdag
08.00 - 13.00 Tennis, indendørs

start 23. okt.

Pris:
Miniton
Børnegymnastik, 50 +, Stolehold
Badminton jun., andre voksenhold
Håndbold
Folkedans pr. person

300 kr.
350 kr.
450 kr.
800 kr.
460 kr.

Sæsonen starter uge 35 (30.8.) og i Boeslundehallen, hvor ikke andet er noteret.
Tilmelding første mødedag.
Vel mødt!

4

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

50 + motion & velvære
Kære alle på 50+ holdet
Jeg glæder mig så meget, til at komme i gang med min 50+ motion
Det har været en besværlig tid -nedlukning og alternative ideer til motion
Nogle har fulgt mig virtuelt, og andre har i stedet udnyttet vores dejlige
natur.
Men drivkraften -motivationen - og det sociale ved et hold, det er nu
alligevel noget andet.
SÅ JEG HÅBER
VI SES
ONSDAG D. 1/9
KL .9.00 - 10.00
I BOESLUNDE
PÅ GENSYN.

dt gående eller
Er du ikke så go
mer, så er
har andre proble
stoleholdet
Minna klar med
ed.
samme tid og st

HUSK, alle kan deltage
- vi får sved på pander,men
man gør hvad man kan!
INGER (23691166)
Stoleholdet træner ved hjælp af
diverse redskaber, -vægte,
elastikker, bolde o.s.v. og bruger
stolen til at træne balance m.m.
Kom og prøv, det gi´r mere end man
tror og vi har det sjovt!
Mange gode sommerhilsner!
Minna

Husk en kop og evt. brød, - så giver BGF kaffen efter en
times gymnastik . - bagefter er der mulighed for boccia eller
andet spil i hallen til kl. 11
5
5

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

ZUMBA
Har du lyst til at være en del af et fantastisk ZUMBA
hold, hvor der er gang i musikken og kroppen bare
har lyst til at bevæge sig?
Vi sætter fokus på fællesskabet, hvor alle kan være
med. Hos os har vi det sjovt og danser til mega fed
musik, samtidigt med vi faktisk lærer noget.

Det kan også være at du mangler et boost i din hverdag, hvor der skal ske noget nyt eller
du vil lære nogle nye bekendtskaber at kende og dette kan Zumba indfri, det skader jo
aldrig at prøve!
Så kom endelig at være med, vi glæder os til at møde dig.
Holdopstart mandag den 30. august kl. 18.30-19.30 i Boeslundehallen.
Instruktør
Kit Kasted Christiansen

YOGA
Så er det tid til at starte 3. sæson med yoga i Laden.
Vil du gerne være stærkere, mere fleksibel og smidig, så
er dette hold noget for dig. Du behøver ikke være nogen af
tingene i forvejen, bare du har mod på at prøve noget nyt
og få det bedre. Du vil opnå en bedre kropsbevidsthed og
finde ud af hvorfor du har smerter og hvordan du kommer
af med dem.
Det foregår i Laden hver onsdag kl. 17.45-19.00, første gang er 1. sept..
Yoga er for alle over 16 år
Tilmelding ved fremmøde.
Medbring egen yogamåtte og et tæppe.
Hvis du har to yogablokke og et yogabælte, må du gerne medbringe det. .
Husk at vi dyrker yoga i bare fødder.
Håber vi ses!
Miee Swendsen
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

SPILOPPERNE
Kære spilopper og forældre.
Så er det endelig igen tid til, vi tager hul
på en ny og spændende gymnastiksæson.
Vi glæder os til en hel sæson med
spilopperne forhåbentlig uden
nedlukninger.
Hvis du er en lille krudtugle i alderen 3 6 år eller fylder 3 år inden 1. januar 2022, så kom endelig og lege og tumle
og hav det sjovt med os i Hallen hver tirsdag fra kl. 16.30-17.30.
Vi starter tirsdag den 7/9.
Vi glæder os til at se dig.
Gymnastikhilsner fra Randi Hansen og Lærke Danslev.

DANS OG SJOV
- fra 7 år
Så er det endelig tid til vi tager hul på en ny og
spændende sæson.
Vi glæder os til en hel sæson med en masse dans
og sjov og ballade og bevægelse og afslapning,
forhåbentlig uden nedlukninger.

Hvis du har en masse energi, rytme og ballade i kroppen eller en skjult danser gemt, så
kom og hav det sjovt med os i Hallen hver tirsdag fra kl. 17.45-18.30.
Du skal være fyldt 7 år.
Vi starter tirsdag den 7/9. og glæder os til at se dig.
Med dansehilsen Randi og Lærke
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
BADMINTON
Efter en lang periode med nedlukning af badminton, er vi nu klar til at
starte på en ny sæson.

Tilmelding badmintontider. man. d. 30. aug. kl. 19.00 i
klublokalet.
Første spilledag ons. d. 1. sept.

Spilletider:

Børnetræning
onsdag 16.30-19.00

Mandag: 16.30 - 18.30
19.45 - 22.00
Onsdag: 19.00 - 22.00
Fredag: 15.00 - 17.00

17.00-19.00: Fællestræning
Pris: 400 kr. voksen.
400 kr. pr. Junior.
300 kr. pr. Miniton
200 kr. fællestræning

Hvis man har betalt for en fast spilletid, er
fællestræning gratis

M.v.h. Badmintonudvalget

Kontaktpersoner:
Badmintontider/turnering. Ole Jensen tlf. 58140266 – 21763798

ojensen370@gmail.com
Boldsalg. Ole Jensen, Neblevej 22 tlf. 58140266 – 21763798
Børnetræning. Lonnie Frederiksen tlf. 22278407; allon@mail.dk
Gitte Hansen tlf. 25211122; ravnemarken47a@msn.com
Fællestræning.: Tomas Mogensen på tlf. 21440502
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Badminton for børn Opstart onsdag d. 15/9
Så er vi klar til at starte op på en ny sæson, som
forhåbentlig bliver under (næsten) helt normale forhold,
uden afbrydelser og for mange restriktioner.
Miniton
Er du mellem 5 og 7 år, så er det lige holdet for dig. Både
med og uden ketsjer og bold, får vi trænet forskellige
badmintonøvelser, altid flettet sammen med en masse sjove
lege. Vi træner i Boeslunde Hallen om onsdagen fra 16.30 til 17.30,
første gang er d. 15/9. Til miniton har vi brug for mange hjælpende
hænder, og det er derfor nødvendigt, at du altid har en voksen med, som
kan deltage i træningen sammen med dig. (Det kræver absolut ingen
badmintonmæssige færdigheder at være med som hjælper)

Junior
Juniorholdet er for de 8-15 årige, og der er plads til alle,
både nybegyndere og dem som har spillet før. Vores
træninger er altid sammensat at træningsøvelser og
kampspil, og det vigtigste er ikke, hvad du kan, men at du har lyst til at
lære, og gerne vil have nogle gode hyggelige badmintontimer sammen med
resten af holdet. Vi træner i Boeslunde Hallen om onsdagen fra 17.30 til
19, første gang er d. 15/9.
Er du 8-9 år, og aldrig har spillet før, kan det være en fordel for dig at starte
op på miniton holdet, kontakt os evt. før opstart.
Er du interesseret så mød op i hallen, eller kontakt evt. Lonnie på
22278407
Vi glæder os til at se jer
Hilsen Lonnie, Gitte og Tereza
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Håndbold
Så er vi klar til en ny sæson, forhåbentligt
uden afbrydelser.
Sidste sæson, blev som sagt afbrudt pga.
corona og der blev ikke spillet færdig i
turneringen, eller trænet.
Vi fik lov til at starte op igen med lidt træning i maj måned, men pga.
sommerferie blev det kun til en månedstid.
Men nu er vi klar igen og starter op Tirsdag d. 10. august kl. 19.00 og vi
håber at folk igen er klar til at give den en skalle og måske vi er heldige der
dukker nogle nye spillere op.
Træningstiden vil være:
Tirsdag kl. 19.00 – 20.30
Vi regner med at vi også træner om torsdagen kl. 19.00 – 20.15, indtil
efterårsferien, hvis der er stemning for det. Derefter er det om fredagen alt
efter stemningen for det. Det ville blive besluttet til tirsdagstræningen.
Vel mødt, nye som gamle spillere!
SOMMERHILSNER Håndboldafd.

Tennis

v. Bodil Voldby Christiansen

Tennisafdelingen har haft lidt fremgang i
denne sommer, men der er stadig masser af
muligheder for at komme til at spille! Så vil du have et
tilbud på resten af udesæsonen, så ring til Bodil på
tlf. 30 70 53 10!.

Tilmelding og
timefordeling til
indendørs tennis
lørdag 23.10 kl. 10-11

Udesæsonen slutter 23.10.21,
hvorefter man kan melde sig
til indendørs tennis i hallen
lørdage kl. 8-13.
10

BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING

Folkedans
Starter torsdag den 23. september kl. 19.00 i
Præstegårdsladen.
Kom og prøv det og se, om det er noget for dig, inden du
tilmelder dig.
Vi danser først ca. ½ time og holder så en lille pause inden
næste omgang, som varer til ca. 20.30, så nyder vi den
medbragte kaffe m.m. og synger et par sange sammen.
Sæsonen varer ca. 22 torsdage, pris 460 kr./pers.
Vi bruger ikke dragter, har levende musik og det hele styres af vores instruktør gennem
mange år, John Pedersen. Han har i år fået tildelt Slagelse Kommunes lederpris (se
nedenfor)
Så vel mødt med kaffekurven og det gode humør!
Inger, Ole og Birgit

Fra John Pedersen
-Jeg takker hermed alle som har indstillet mig til en pris som årets leder i
Slagelse kommune.
Det glæder mig meget, at jeg blev tildelt prisen og jeg
er meget stolt over den anerkendelse, som jeg har fået.
John Pedersen, tv,
modtog lederprisen
2021.

Jeg har efterhånden været danseleder i Boeslunde i
30 år og jeg ser frem til flere.
Uden musikere og dansere, ville det ikke kunne lade
sig gøre, så en særlig tak skal da også lyde til dem.
Venlig hilsen
John Pedersen
Danseleder
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Mænds Mødested/Det Gamle Klubhus
Fredagsholdet har været godt i gang og ikke været lukket ned på grund af
Corona.
De har flittigt hjulpet vores nye købmand med at ordne kælderen m.m. og også holdt
området pænt.
Fra jem & fix fik de 1000 kr. til materialer til et insekthegn, som blev opstillet nede under
det store valnøddetræ på Krolfbanen og fyldt med afklip.
Der er stadig et lille værksted til rådighed med en Dekupørsav, en maskine til at skære i
flamingo og en stiksav, så man kan lave fuglehuse og der er også træ til dette.
Vi har endvidere en hel del bøger, blade og spil til fri afbenyttelse.
Der er kommet et par nye deltagere til og har du også lyst til at være med, så mød op en
fredag kl. 9. og få kaffen med ved 10-tiden.

Krolf
Vil du hellere være med til at spille Krolf, så er der
som regel nogle i gang med det om mandagen fra kl.
14 også her er der en kop kaffe efter endt spil.

Sjov Motion på Møllebakken
Den nye sæson startet 31. august og der bliver gang i den hver tirsdag formiddag fra kl.
10.30 til 11.30.
Vi får rørt os til sang og musik, spillet badminton med fluesmækkere og balloner og kastet
med bolde m.m.
Har du lyst til at kigge forbi os en dag – er du meget velkommen.
Instruktører er Vibeke og Birgit og en sæson, der starter 31. august og slutter 30. juni
næste år koster 250 kr.
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KRÆMMERMARKED
I BOESLUNDE-HALLEN
LØRDAG D. 25. sept.

kl. 10 – 15
Kom og gør en god handel!
Start oprydning – lej et bord
Pris: 150 kr. pr. bord
Bindende betaling ved tilmelding
Kontakt:Inger 23691166 Judith 61375041
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Ønsker du at få an
vist
Hører du til dem der
rummet og maskine
rne, så
- vil træne alene
kontakt Inger, tlf.
23 69 11 66
- ikke kan få diverse idrætstilbud til at passe
med arbejdet, så ..
PRØV FITNESS I BOESLUNDEHALLEN

Ordensregler for Fitness
1. Kontingent 100,- kr. pr. måned. Minimum 1 måned betales ved
tilmelding.
2. Ved tilmelding udleveres en polet til fitnessdøren, som du med
din underskrift forpligter dig til ikke at give videre. Depositum
200 kr.
3. På samme blanket skriver du under på, at det er på eget ansvar
du træner med fitnessmaskinerne.
4. Så længe du har poletten, er du medlem og du forpligter dig
til at betale 100 kr. pr. påbegyndt måned (8 dages
betalingsfrist). Hvis du ikke vil træne mere, skal du melde fra
ved at aflevere poletten til Dorthe.
5. Hvis du ikke betaler, inaktiveres poletten og depositum er
tabt.
6. Kun betalende må være i rummet! Der kan købes gæstekort hos
Dorthe for 20 kr. pr.gang.
7. Misbruges poletten eller fitnessmaskinerne medfører det
bortvisning.
8. Forlad lokalet, som du selv ønsker at modtage det!
9. Der ophænges medlemsliste
10. Børn under 15 år må IKKE benytte fitnessmaskinerne.
11. Fitness kan benyttes hver dag kl. 7.00 til 22.00

Tilmelding og betaling til
Vivi Thiemer, Vester Bøgebjergvej 68, 4220 Korsør
Tlf. 53 62 50 08 E mail: vivi_thiemer@hotmail.com
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-Kunne du tæ
nke dig at
være med i b
estyrelsen,
så mød op!
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Støt vore annoncører…

Åbningstider:
Tors-fredag kl. 13-18

-SLIBNING
-SALG AF KNIVE

Har du en lokal virksomhed
- så køb en husstandsomdelt annonce
her i bladet!
Støt samtidig dit lokalsamfund.
Ring til Carl Emil 23 10 90 14

Toften 6 4230 Skælskør

tlf.: 30 52 35 53
Mail: thp@holms-knivservice.dk

KORSØR KØKKENCENTER
køkken - bad & garderobe
Korsør Landevej 655, Korsør

Tlf. 5838 5304 / 2023 5348
www.korsørkøkkencenter.dk

16
16

-De støtter os - tak!
RING EFTER GARDINBUSSEN
FRA SKÆLSKØR

mobil 2642 6507

Boeslunde

Tlf. 5819 6584· www.gardinerogmarkiser.dk· info@gardinerogmarkiser.dk

Lærkestensgårdens kartofler
Åbningstider:
mandag til lørdag 9-18. Søndag lukket
Lars Westh, Erdrup Enghave 2, 4242 Boeslunde

larswesth@c.dk
www.opvvs.dk
Tlf. 58 19 60 68
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Formandens ord
Så ruller bolden igen her i efteråret 21, forhåbentlig
tilbage til normale forhold med tilskuere og liv på
sidelinjen.
Vores seniorhold klarede lige at overleve serie 4, så det
ruller ud i serie 4 igen med Kenneth Johansen som
træner/holdleder.
Vi har yderligere et oldboys-, et veteran- og et
superveteranhold tilmeldt.
På ungdomssiden har vi et U14 og U16 drengehold tilmeldt, begge 11
mands, plus vores U16 piger i et samarbejde med B73.
På børnesiden har vi hold fra de helt små i bold og bevægelse op til U11,
opdelt på diverse hold.
Så trænger du/i til at komme ud og røre dig, har vi helt sikkert et hold for
dig.
Træningstider, trænere og kontakter finder du på vores hjemmeside
www.boeslundeboldklub.dk
Vi har hen over sommeren fået endnu et par nye skilte på vores
bandereklamer. Lækkert. Der er endnu plads til et par stykker, så vil du
støtte en lokal forening så sig endelig til.
Vil du støtte os ved at bære t-shirt, hoodie eller andet, så hop ind på
www.sportified.dk og find os under klubshops, eller gå ind på vores
webside og tryk på webshop. Check vores udvalg.
Vi håber på et godt sportsligt efterår med glade ansigter på anlægget.
Forza
BB
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Ny formand
I Lokalrådet er der stadig ikke det store at berette om, da vi jo ikke har
kunnet lave ret meget pga. coronarestriktioner.
Vi har i løbet af foråret desværre måttet sige farvel til vores trofaste
formand, gennem mange år, Jens Klindt. Han og familien er flyttet fra
Boeslunde Sogn og Jens kan derfor ikke længere være en del af Lokalrådet
iflg. vedtægterne. Det er vi selvfølgelig kede af, men vi siger en stor TAK
til Jens for hans store arbejde og engagement gennem mange år. Han og
familien har dog heldigvis stadig deres gang her i byen via diverse
sportsaktiviteter samt vennekreds. Vi har så været heldige at hverve et nyt
medlem til Lokalrådet, som er Trine Niemann – vi glæder os til at få Trine
med i gruppen. Mette Rygaard Hegelund er tiltrådt som formand i stedet
for Jens Klindt. Håber jeg nu kan løfte opgaven på samme fine vis.
Børnediskotek
Planlægning af Børnediskotek er det dog blevet til – det afholdes her i
efteråret – fredag den 1.10.21 – vi håber på at se rigtig mange glade børn i
Præstegårdsladen.
Shelterpladsen
I maj 2020 fik vi bygget det sidste shelter færdigt. Det er blevet et rigtig
godt område, som vi faktisk er ret stolte af, og som heldigvis bliver
benyttet ret flittigt af mange. Især af de unge mennesker her i byen, som nu
har et sted at samles. Dejligt. Der har dog i den forbindelse også været lidt
udfordringer ift. støj. Der har været nogle klager fra beboere i byen, som
føler sig generet af støjen, samt en enkelt klage er sendt til kommunen.
Derfor har vi valgt at ændre ordensreglementet i bålhytten. Dvs. at det nu
ikke er tilladt at spille musik fra soundboxe og lign. store musikanlæg.
Afdæmpet musik er stadig tilladt indenfor et vist tidsrum. Vi håber på, at
byens borgere har kunnet mærke en forskel efter de nye regler er sat op.
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Nærpoliti
Ved vores sidste møde i Lokalrådet havde vi besøg af en lokal
politibetjent, som har kontaktet os, da han er tilknyttet vores område.
Formålet med den tilknyttede lokalbetjent er bl.a., at det skal gøre
borgerne mere trygge ved f.eks. at ringe og anmelde, hvis man oplever
nogen form for noget, der kræver politiets hjælp. Den 7. juli 2021 kl.
14.16 holdt betjent Rasmus Engelhardt Andersson med sin mobile
politistation ved ”Min Købmand” og var til rådighed for alverdens
spørgsmål man nu end måtte have.
Skt. Hans
Årets Skt. Hans arrangement 2021 måtte vi desværre aflyse. Det
lykkedes ellers (i 11. time) at få arrangeret en brandvagt fra Slagelse
Brand og Redning, som var villige til at hjælpe os i stedet for Korsør
Ungdomsbrandvæsen, som desværre nu er nedlagt. Men i sidste øjeblik
så vi os alligevel nødsaget til at aflyse arrangementet pga. usikkerhed om
coronapas og tilladelser til at afholde et sådant arrangement. Da vi ikke
ville risikere at komme i klemme eller tage risikoen for smittespredning,
ved ikke at afholde arrangementet med de korrekte restriktioner, blev vi
enige om at vente til næste år. Så håber vi alt er normale tilstande igen i
2022, og så holder vi vores hyggelige Skt. Hans aften igen. Så håber vi at
Slagelse Brand og Redning kan hjælpe os med brandvagten.
Vi glæder os meget til at komme rigtigt i gang igen i Boeslunde Lokalråd
efter al den nedlukning. Kom endelig gerne med forslag, hvis du/I har
nogen ønsker – så kan vi se om det er noget vi kan efterkomme.
På vegne af Boeslunde Lokalråd
Mette Rygaard Hegelund, formand
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Min KØBMAnD
Nu er der næsten gået et halvt år, hvor jeg har været købmand i
Boeslunde. Det var en stor beslutning for mig at skulle blive selvstændig
købmand, men det er en beslutning, som jeg på intet tidspunkt har fortrudt.
Det skyldes den frihed som det har givet mig at være købmand, og i
særdeleshed den velkomst og opbakning som jeg har fået af jer kunder.
Jeg har tit fået spørgsmålet "hvordan går det, kan det løbe rundt" Jeg kan
fortælle, at vi er inde i en meget positiv udvikling, som jeg selvfølgelig
håber vil fortsætte, så Boeslunde stadig vil kunne have en
indkøbsmulighed i byen.
I den periode jeg har været i Boeslunde er jeg
dybt imponeret af denne frivillighed som er her.
Selv her hos mig i butikken er der frivillige,
som kommer og hjælper. Det er jeg meget
taknemmelig for.
Jeg har kastet mig over et nyt projekt sammen
med min bror Henrik, det drejer sig om Spar i
Skælskør, hvor det vil være Henrik, som står
for den daglige drift. Jeg vil stadig have min
daglige gang i Min Købmand Boeslunde. og
har derfor i de næste måneder frem til åbning i
Skælskør, glæden af at have Henrik til oplæring
Købmændene
i Boeslunde.
Henrik og Thomas (th)
Med venlig hilsen
Thomas Børgesen
Købmand

nde
Boeslu
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Formanden har ordet…
Corona – ophævede restriktioner
I skrivende stund – altså medio august – er hidtidige retningslinier for blandt andet folkekirkens ansvarlige håndtering af
corona i forbindelse med indendørs gudstjeneste, vielse, barnedåb, begravelse/bisættelse og lignende religiøse handlinger pr.
den 14. august ophævede. 😊
Dog anbefaler myndighederne fortsat brug af omtanke, hygiejne
og ikke mindst håndsprit.

Roller, opgaver og ansvar i menighedsrådet
I forlængelse af artiklen i sidste nummer om rådets vigtigste opgaver vil det
her være naturligt kort at omtale de enkelte medlemmers roller og opgaver
– det fortæller de selv således:
Formanden: Som formand er jeg menighedsrådets ansigt udadtil. Jeg leder
møderne, kan skrive under på rådets vegne, men jeg bestemmer ikke over
menighedsrådet. Jeg kan også i hastesager træffe beslutninger på vegne af
rådet mellem rådsmøderne
Mine opgaver omfatter:
- At forberede og indkalde til menighedsrådsmøder og sørge for, at
en dagsorden bliver udarbejdet.
- At fungere som ordstyrer og mødeleder på møderne og bestemme
rækkefølgen af dagsordenen.
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At sørge for at menighedsrådets beslutninger bliver førte både til
protokols og ud i livet.
- At underskrive regnskaber, aftaler indgåede med andre sogne, personale og leverandører. Nogle gange underskriver jeg sammen med
rådets underskriftsbemyndigede.
Næstformanden: Som næstformand er min opgave at overtage
formandens opgaver ved dennes forfald. Tit fungerer jeg også som
formandens sparringspartner i praktiske spørgsmål samt udfører opgaver af
alle slags efter formandens bemyndigelse.
Kirkeværgen: Jeg er kirkeværgen – med et nutidigt ord kan man måske
kalde mig menighedsrådets vicevært. Det er rådet, der selvstændigt tager
stilling til min funktion; men overordnet fører jeg tilsyn med kirken, rådets
andre bygninger og kirkegård. Ved større vedligeholdelsesprojekter er det
typisk mig, der er tovholder og står for kontakten til håndværkerne. Mine
opgaver fastlægges af menighedsrådet, ligesom jeg i øvrigt ikke behøver at
være indvalgt i rådet for at fungere som kirkeværge.
Mine opgaver indbefatter ofte:
- At tage hånd om akutte problemer.
- At rekvirere håndværkere.
- At være tovholder på bygge- og vedligeholdelsesprojekter.
- At anmelde forsikringsskader til Folkekirkens Forsikringsenhed.
Kontaktpersonen: Som kontaktperson er jeg den daglige leder i forhold til
menighedsrådets ansatte. På den måde er jeg altså bindeleddet mellem råd
og ansatte.
Mine opgaver er således:
- At have løbende kontakt til de ansatte.
- At oplyse om de opgaver, som menighedsrådet har besluttet, skal
igangsættes.
- At beslutte hvorledes arbejdsopgaverne skal tilrettelægges samt
have drøftelsen med de ansatte om deres ansættelsesforhold.
- At ansætte vikarer og opslå faste stillinger, når rådet beslutter dette.
-
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At udarbejde arbejds- og ferieplaner.
At tage mig af sygemeldinger.
At gennemføre lokale lønforhandlinger.
At indkalde til medarbejdermøder, udviklingssamtaler samt arbejdspladsvurdering.
NB: Jeg er ikke daglig leder for sognepræsten.
Kassereren: Som kasserer i menighedsrådet sørger jeg for at, at rådet har
overblik over regnskab, økonomisk prioritering samt forvaltning af
ligningsmidlerne, ligesom jeg disponerer over kirkens midler efter aftale
med menighedsrådet.
Mine opgaver indbefatter blandt andet:
- At betale regninger og efterfølgende behandle dem elektronisk.
- At give resten af rådet løbende opfølgning på budget og regnskab.
- At udarbejde budgetter og regnskaber.
- At overføre indsamlede midler (kollekt) til vort pengeinstitut.
- At attestere og kontrollere underskrevne bilag for udført arbejde
og modtagne bestillinger og tjenesteydelser.
NB: Til min hjælp har vi her valgt at ansætte en ekstern regnskabsfører.
Sekretæren: Det er menighedsrådet, der definerer sekretæropgaverne. Tit
hjælper jeg formanden med praktiske opgaver.
Mine opgaver inkluderer:
- At tage notater og referater fra møder.
- At skrive breve, notater med videre.
- At føre protokollen.
Medarbejderrepræsentanten: Jeg er ikke medlem af menighedsrådet,
men repræsentant for kirkens medarbejdere i rådet. Jeg bliver valgt på det
årlige medarbejdermøde. Jeg deltager i rådsmøderne med taleret og kan
således stille forslag. Jeg har hverken stemmeret eller mødepligt.
Præstens rolle i forhold til menighedsrådet: Præsten er automatisk
medlem af menighedsrådet. Præsten er med andre ord ’født medlem’ og
deltager på lige fod med de valgte medlemmer og har det samme ansvar i
rådet.
-
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Stående udvalg: Alt efter lokale forhold kan der være udvalg, som menighedsrådet skal have. Det kaldes ’stående udvalg’ og har opgaver i hele
valgperioden. Det er for eksempel præstegård- samt kirke- og kirkegårdsudvalg.
Andre udvalg: Menighedsrådet kan nedsætte flere forskellige udvalg efter
behov – altså ad hoc-udvalg.
Se senere, hvem der hersteds indgår i disse udvalg!
Stedfortræderne: Vi indgår i rådet ved forfald.
Konstituering: Vi konstituerer os årligt op til et nyt kirkeårs begyndelse.

Menighedsrådets oplæste og vedtagne målsætninger
for Boeslunde Kirke er disse:
”Boeslunde Kirke skal være det naturlige førstevalg, når sognets beboere
søger en mening med livet. Som en rummelig del af folkekirken indbyder vi
alle til at tage del i et åbent kristent fællesskab. Vi vil tilbyde holdepunkter
i livet – både i glæde og sorg. Vi ønsker at styrke menneskers tro, livsmod
og handlekraft.
Boeslunde Kirkes mission:
For at opfylde vores vision: Vi vil inddrage sognets beboere i kirkens
arbejde for at give medejerskab til denne og et personligt forhold til
kristendommen. Vi vil tilbyde både ro og fordybelse samt aktiviteter, der
gør kristendommen nærværende. Vi ønsker at indbyde til samvær og dialog
om livets spørgsmål. Vi vil inspirere og provokere til en aktiv stillingtagen
om levet liv. Vi ønsker at kommunikere jordnært og højtideligt,
genkendeligt og overraskende. I perioden 2016-2020 har vi været i gang
med at omskabe sognehuset, så der bliver rum for store og små aktiviteter,
har bygget ny præstebolig og installeret nyt varmesystem. Dette sker også
for at gøre kirkens profil grønnere.”
Hav I alle et godt efterår med de bedste hilsener fra alle ved Boeslunde
Kirke
Lene Helweg Augustsen – Formand

25

KIRKENYT
Præstens klumme
Efteråret nærmer sig. Årets bedste årstid! De smukke farvers tid! Så er det
slut med at blive solskoldet, risikere hedeslag og blive blændet af solen.
Bliver det for mørkt, så tænder man bare et stearinlys og bruger resten af
tændstikkerne som ben på små kastanjedyr. Æblerne er allerede godt på vej
ude på træerne i haven. Det bliver vist et rigtig godt æbleår i år! De kan
bages i ovnen, fyldt med rosiner og kanelsukker, og spises med hasselnødder og ”lidt” flødeskum. Og så skal der brogede pyntegræskar i vinduet og
orange hokkaidogræskar i suppegryden! Efterårsvejret er også en dejlig
undskyldning for at købe nogle bolsjer nede hos købmanden og bage nogle
småkager med ingefær. Og så er det selvfølgelig blevet tid til simreretter og
romtoddyer – og alt hvad der giver varme i kroppen og i køkkenet. Og man
skal huske at tage rigeligt med tøj på. Træerne skifter kulør og det grønne
erstattes langsomt af rødt, gult og brunt – så hvis man mangler et halstørklæde, kan man jo tage lidt ved lære af naturen og vælge ét i ægte efterårsfarver. Der er jo ingen grund til, at man ikke selv skulle være lige så køn
som naturen. Man skal også endelig se at få sunget nogle efterårssange. Nu
falmer skoven trindt om land er altid et hit – selv om det selvfølgelig er noget vrøvl. Skoven falmer jo slet ikke – den får tværtimod farve! Det skulle
hellere hedde Nu skønnes skoven – for skøn bliver den! Og den er tilmed i
reglen helt gratis at gå tur i! Så skynd jer ud at nyde efteråret, mens det er
der!
Nye konfirmander
Et nyt skoleår begynder, en masse unge mennesker begynder i 7. klasse, og
det er derfor ved at være tid til konfirmationsforberedelse. Søndag d. 12.
september kl. 10:30 har vi en særlig gudstjeneste i Boeslunde Kirke,
hvor vi byder de nye konfirmander og deres forældre velkomne. Bagefter
holder vi et lille, kort møde, hvor man kan få svar på alle sine spørgsmål.
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Tilmelding til konfirmation og konfirmationsforberedelse i Boeslunde sker
via:https://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
Konfirmationen finder traditionen tro sted i Boeslunde Kirke på Store
Bededag – den 13. maj 2022.

Latin
Sidste efterår kom vores latinhold rigtig godt i gang med ca. 10 tilmeldte –
og så blev verden ellers lukket ned på ny. Siden da er der flere, der har fortalt, at de var kede af, at de ikke nåede at komme med. Så hér er chancen!
Nu er det tid til at komme i gang med verdens bedste sprog! Alle kan være
med! Bare send mig en e-mail på bpm@km.dk – og så får du nærmere besked om det praktiske. Man kan selvfølgelig også skrive et brev og lægge
det i præstens postkasse foran Sognehuset i stedet.
Latin er altid en fornøjelse. Alverdens stress og jag forsvinder som duk for
solen, når man dykker ned i sin dejlige latinbog. I latinens verden er alting
ordentligt og smukt. Latin bringer glæde! Og som om, at fornøjelsen ikke
var nok i sig selv, så er latin også rigtig sundt for hovedet. Man lærer at forstå sprog på en helt enestående måde. Man bliver både bedre til at udtrykke
sig og til at forstå andre. Latin er guf for hjernen og himmelsk føde for sjæl
og sind! Så skynd jer at sende mig en e-mail, så jeg ved, at I gerne vil være
med! Det er verdens dejligste sprog!
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Gudstjenester
29. august 10:30

Søndagshøjmesse

12. september 10:30 Søndagshøjmesse med konfirmandvelkomst
26. september 11:00 Høstgudstjeneste med efterfølgende
og forventet høstfest i Præstegårdsladen
10. oktober 10:30

Søndagshøjmesse

6. november 16:00 Alle Helgen: Vi mindes dem, som vi har mistet
14. november 10:30 Kunsthøjmesse: Højmesse med temaet kunst
28. november 11:00 Første søndag i advent
30. november 14:00 Hyggegudstjeneste: Hyggeklubbens julegudstjeneste
12. december 14:00 Gudstjeneste med krybbespil og efterfølgende juletræsfest i laden
16. december 19:00 Stillegudstjeneste: Advent
24. december 15:00 Juleaftens gudstjeneste
25. december 10:30 Juledags gudstjeneste
Se selv de løbende opdaterede coronarestriktioner på hjemmesiden –
https://boeslundekirke.dk
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Stående udvalg
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Hele menighedsrådet med undtagelse af
kirkeværgen.

Ad hoc-udvalg
Valgudvalg: P.F.Ettrup (formand), S.H.Hartmann og B.P.Mørch
Lade- og sognehusudvalg: C.-E.K.Frederiksen (formand), G.Mortensen.
samt L.Meyer (tilforordnet)
Gudstjeneste-, aktivitets- og informationsudvalg: L.H.Augustsen,
P.F.Ettrup og B.P.Mørch (formand)
Samarbejdsudvalg og kontakt til hyggeklubben samt kvindetræf:
G.Mortensen (formand), L.H.Augustsen og B.P.Mørch (kontaktperson)

Vedrørende kontaktoplysninger for menighedsråd og
ansatte henvises til Boeslundebladets martsnummer
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PROGRAM FOR HYGGEKLUBBEN
Tirsdag den 21. september 2021: Generalforsamling (ikke afholdt i
februar på grund af corona)
Tirsdag den 5. oktober 2021: Foredragsholder Bente Andersen holder
foredraget ”Jagten på den sorte bjørn” fra en fototur i Canada.
Tirsdag den 19. oktober 2021: Historiefortæller Per Hammerich holder
foredraget ”Morskab med morale”
Tirsdag den 2. november 2021: Falkemanden Flemming Sanggaard
fortæller om turen ”Alene i Vildmarken”. Vandt 2019
Tirsdag den 16. november 2021: Foredragsholder Milan Falsing fra
Mercy Ships fortæller om ”Hospitalsskibet Africa Mercy” (gamle
storebæltsfærge Dronning Ingrid)
Tirsdag den 30. november 2021: Gudstjeneste kl. 14 med Bjarke Pil
Mørch. Herefter gratis kaffebord i Laden samt julehistorie
Tirsdag den 11. januar 2022: Forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø
holder foredraget ”En fremmed kommer til byen”
Tirsdag den 25. januar 2022: Foredragsholder Hans Jørgen Møller holder
foredraget ”50 fotografier, du bør kende”
Tirsdag den 8. februar 2022: Generalforsamling med lidt sang og musik
ved Mai Larsen
Tirsdag den 22. februar 2022: Foredragsholder Anne Marie Beanland
holder foredraget ”Firs, fed og færdig”
Tirsdag den 8. marts 2022: Foredragsholder Erik Albrechtsen holder
foredraget ”Amazonas – en fortælling fra regnskoven”
Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 12.30: Afslutning og underholdning med
musiker Brian Nygaard
Pris kr, 100,-

Vedrørende Boeslunde Sogns Hyggeklub henvises til
formanden, Tove Beierholm – telefon 6171 6493
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BOESLUNDE GYMNASTIKFORENING
Formand/
folkedans

Birgit Falkenberg
Kærebjergvej 20
4242 Boeslunde

58 14 03 34 / 22 74 65 91
Falkenberg.petersen@gmail.com

Næstformand/
Badminton

Ole Jensen
Neblevej 22
4242 Boeslunde

58 14 02 66 / 21 76 37 98
b.o.jensen@os.dk

Sekretær & PR

Lise Antonsen
Attekøbsvej 1
4220 Korsør
Charlotte Bang Cruse
Rennebjergvej 140
4242 Boeslunde

58 38 60 70
la@bogin.dk

Gymnastik /
børneidræt

Randi Ginnerup Hansen
Korsør Landevej 530
4242 Boeslunde

60 81 04 95
randihansen2003@yahoo.dk

Kasserer

Vivi Thiemer
Vester Bøgebjergvej 68
4220 Korsør

53 62 50 08
vivi_thiemer@hotmail.com

Håndbold

Pia Sørensen
Svalevej 17
4220 Korsør

58 38 04 91 / 22 61 00 31
ls@io.dk

Bestyrelsesmedlem

23 32 68 36
c_cruse@live.dk

Kontaktpersoner
Fitness/tennis

Inger Frederiksen

23 69 11 66

Tennis

Bodil Christiansen

30 70 53 10

BGF hjemmeside: www.bogym.dk

BOESLUNDE LOKALRÅD
Formand
Næstformand
Bestyrelse
Bestyrelse
Bestyrelse

Mette Hegelund
Leo Thonesen
Bjarne Rasmussen
Brion Grønbæk
Jeppe Reitan

rygaardhegelund@gmail.com
Leothonesen@hotmail.com
bjarnelindras@gmail.com
skydesmolf@live.dk
jeppereitan@gmail.com

51 84 02 01
30 70 42 86
40 15 19 63
26 46 44 66
20 90 54 07

Bestyrelse

Tina Dalsø Larsen

tina.dalsoe@gmail.com

27 62 51 53

Sekretær

Trine Niemann

51 9068 16
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Næste nummer af Boeslundebladet udkommer i december 2021
Sidste frist for aflevering af indlæg er søndag d. 07.11 2021
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